LAUSUNTOPYYNTÖ
Virasto tai liikelaitos

Sosiaali- ja terveysvirasto

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN NIMIKEMUUTOKSIA JA TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN KOROTUKSIA
NYKYISEEN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT TIEDOT
Tehtävänimike

Vakanssinumero

vastaava sosiaalityöntekijä

022070

Osasto / Työyksikkö

Palvelussuhteen laji

SOTE / SKH / Kaupunginsairaala / 397620 Laakson sairaala
Vakanssin tehtäväkohtainen palkka (perustuntipalkka)

Virka

Työsuhde

OVTES

LS

Sovellettava sopimus

2992,51

KVTES

TS

TTES

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto, sosiaalityöntekijän kelpoisuus
Vakanssi / tehtävä on
Avoin

Henkilön nimi
Täytetty

Projektitehtävä

MUUTOSESITYS
Uusi nimike

Työyksikön muutos

johtava sosiaalityöntekijä

100010 SAS-toiminta

Sopimusalan muutos

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

KVTES

Ylempi korkeakoulututkinto, sos.tt kelpoisuus

Uusi tehtäväkohtainen palkka
(perustuntipalkka)

Sopimuksen mukainen TVA-vaativuusluokka / ryhmä

Muutospäivämäärä

3402,85

1.1.2017

Miten olette päätyneet esittämään ko. palkkaa? Onko palkkaverrokkia?

SKH -osaston palvelualueiden johtavien sosiaalityöntekijöiden palkan mukaan.
Palkankorotuksen perusteena
Uusi tehtävä (vallitseva taso)
Täyttölupa

Tehtävän vaativuuden olennainen muutos (liitteeksi uusi ja vanha tva-kuvaus)

Esitys ei edellytä täyttöluvan
Tehtävään tullaan hakemaan
Tehtävästä on jätetty täyttölupahakemista
täyttölupaa
esitys kaupunginkansliaan
Perustele nimikemuutos ja /tai tehtävässä tapahtunut oleellinen muutos, jonka perusteella esitätte palkantarkistusta

Tehtävä on vapautettu täyttöluvista

SKH -osaston vs. osastopäällikkö Arja Peiponen päätti 16.8.2016 pidetyn kokouksen perusteella keskittää
kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijät hallinnollisesti SAS –toimistoon 1.1.2017 alkaen. Samalla päätettiin
perustaa SAS–toimistoon uusi jaos nimeltään SAS-toiminta ja terveyssosiaalityö. Tämä jaos aloittaa toimintaansa
1.1.2017 alkaen ja sen esimiehenä toimii arviointipäällikkö Riina Lilja. SAS-toiminta ja terveyssosiaalityö jaokseen
perustetaan uusi johtavan sosiaalityöntekijän virka, jonka alaisuuteen jatkossa keskitetään kaikki
kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijät.Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilö tekee päätöksiä
harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta.
Puolto: vs op Arja Peiponen 3.10.2016
Puolto: vs op Arja Peiponen 3.10.2016
Palkankorotukset tulee toteuttaa omien palkkamäärärahojen puitteissa. Perustele miten pysyvä palkankorotus rahoitetaan (esim. toisen tehtävän lakkauttaminen).
Mistä säästetään?

Esitetty palkankorotus rahoitetaan niin, että vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa huomioitu sosiaalityöntekijän
vakanssi muutetaan sosiaaliohjaajaksi keväällä 2017, kun vakanssin vakituinen henkilö jää eläkkeelle
Palkankorotus on huomioitu vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa.
puolto: henpa Sari Kuoppamäki 10.10.2016, puolto op Tiina Mäki, 13.10.2016
Päivämäärä

Esityksen valmistelijan nimi ja puhelinnumero

Esittäjänä viraston / liikelaitoksen päällikkö

30.9.2016

Marja Sippola-Soininen, puh. 310 42617

vs sotep Arja Peiponen 17.10.2016

Kaupunginkanslian lausunto
Puolto
Puolletaan esityksen mukaan

Muutos
Puolletaan muutoksin

Ei puolleta
Perustelut

Puolletaan myös viran perustamista. Virkapäätöksen esittelytekstiin tulee lisätä kommentti:
kaupunginkanslialla ei ole päätöksen osalta huomautettavaa.
Lisäksi päätöstekstissä on hyvä todeta, että nimikkeeseen ja palkkaan on saatu puoltava nimike- ja
palkkalausunto kaupunginkansliasta 1.11.2016.

Päivämäärä

Lausunnon antaja /Kaupunginkanslia

Lausunnon antaja /Kaupunginkanslia

1.11.2016
Asta Enroos

Matti Malinen

